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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Desde 2006 

 
Mariana Soares David colabora com a Morais Leitão, integrando a equipa de 

contencioso e arbitragem. 

 
Liderança de processos arbitrais e judiciais de complexidade e valor elevados.  

 

Reúne um track record de processos arbitrais e judiciais resolvidos com sucesso 

através de negociações multipartes de elevada complexidade, muitas vezes com 
contornos internacionais. 

 

Assinalável expertise na composição e negociação de contratos comerciais 
internacionais e na resolução de litígios cíveis ou contraordenacionais daí 

emergentes, em especial no sector da distribuição e agência, bem como nos domínios 

da segurança dos produtos, product liability e agribusiness. Experiência acumulada 
nas áreas do comércio eletrónico, dos contratos de seguro, da concorrência desleal, 

do transporte e gestão de resíduos perigosos, da responsabilidade ambiental, e da 

responsabilidade dos administradores. 

 

 

EXPERIÊNCIA EM MEDIAÇÃO PRIVADA (CIVIL E COMERCIAL) 

 

Desde 2021 
Membro da lista de mediadores do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de 

Comércio e Indústria Portuguesa (“CAC-CCIP”) e da Harmonia – Centro Integrado 

de Estudos e Resolução de Conflitos, com sede em Luanda, Angola 

 
2020/2021 Participação na revisão do recente Regulamento de Mediação 2021 do CAC-CCIP  

 
Desde 2020 Membro da Task Force em “ADR and Arbitration” da International Chamber of 

Commerce (“ICC”), em representação da delegação portuguesa da ICC 

 
Desde 2019 Advogada Master em Mediação certificada pelo Instituto de Certificação e Formação 

de Mediadores Lusófonos (“ICFML”) - primeira certificação como advogada master 
em mediação concedida em Portugal 

 

 
Desde 2016  
 

Mediadora certificada internacionalmente pelo INTERNATIONAL MEDIATION 

INSTITUTE (“IMI”)  

Dupla Certificação como mediadora, em Mediação Privada e Mediação Pública 

(ICFML / CAC-CCIP) 

mailto:mdavid@mlgts.pt


Integra a lista de mediadores de conflitos do Ministério da Justiça – Direcção-Geral 
da Política de Justiça (“DGPJ”)  

 
Desde 2012 Mediadora e “Mediation Advocate” acreditada pelo ICFML 

Integra as listas de mediadores do ICFML e da Concórdia – Centro de Conciliação, 

Mediação de Conflitos e Arbitragem (“Concórdia”) 

Colaboração na redação do novo Regulamento de Conciliação e Mediação de 

Conflitos da Concórdia, aprovado em maio de 2015 
 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES  

 
2021 Participação e co-organização, com o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de 

Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), de conferência sobre “A mediação na visão 

dos árbitros e advogados brasileiros e portugueses” – a visão de Marcelo Huck, Selma 

Lemes, José Miguel Júdice e Tito Arantes Fontes  

Oradora num módulo sobre “A Convenção de Mediação de Singapura da UNCITRAL”, 

integrado no Mestrado em Direito Forense e Arbitragem da FDUNL 

Organização e participação em evento online sobre “Advocacia na Mediação”, 

organizado pelo ICFML, em entrevista a Ronald Austin da Clifford Chance e Marta 

Cruz Almeida da GALP 

Oradora em várias Mesas Redondas ICFML sobre a Lei da Mediação Portuguesa, 

durante o ano de 2020 

Participação na 15ª Competição ICC sobre Mediação Comercial Internacional, em Paris  

Organização de “Formação em Mediação Comercial para Advogados”, na FDUNL, 

inicialmente agendada para Março de 2020 mas adiada devido à pandemia até que seja 

possível a realização deste curso presencialmente e com maior interação física 

Oradora no “IV Café com Mediação Internacional - Capítulo Portugal”, sobre Online 

Dispute Resolution – ODR em meios de ADR, sob o tema “A advocacia na mediação, 

novas tecnologias e seus desafios”) – um evento organizado, em conjunto pela FDUCP 

do Porto, pelo ICFML e pela PLMJ, com o intuito de cruzar as experiências Brasileira 

e Portuguesa na área da Mediação 

 
Ago 
2019 

Oradora no 3.º Encontro do ICFML Meeting em São Paulo (Brasil), sobre a Convenção 

de Singapura e os seus próximos passos e consequências (“Convenção de Singapura – 

o que está por vir”). 

 
Jan 2019 Oradora no “III Café com Mediação Internacional - Capítulo Portugal”, sob o tema “A 

Convenção de Singapura e o Futuro da Mediação Internacional”  

 
Out 2018 Oradora na sessão sub-40 do VIII Encontro de Arbitragem Internacional de Coimbra, 

sob o tema “What is wrong with mediation in Europe? How can Mediation follow 

Arbitration’s Footsteps?”. 

http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/lista-de-mediadores-art/downloadFile/file/Lista_Mediadores_09_01_2017.pdf?nocache=1484042529.94


 
Jun 
2018 

Participação activa na ICC YAF Europe Regional Conference, na FDUCP de Lisboa, 

onde realizou uma apresentação sobre o tema “Mediation is shorter, cheaper and more 

efficient. Why don’t we use it more often?” 

 
Jan 2018 Oradora no II Café com Mediação Internacional, sob o tema “A Mediação em Portugal 

e o Estado da Arte” – um evento organizado, em conjunto pela FDUCP do Porto, pelo 

ICFML e pela ALGI Mediação, com o intuito de cruzar as experiências Brasileira e 

Portuguesa na área da Mediação 

 
2016 / 
2017 

Professora Convidada da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, para 

a Cadeira “Oralidade na Advocacia”, integrada no Mestrado em Direito Forense e 

Arbitragem 

 
Fev/Mar 
2014 

Participação activa na conferência anual, realizada em Portugal, da LEX MUNDI (i.e., a 

maior rede de escritórios de advogados de topo a nível mundial, na qual se encontra 

representado um escritório de cada país – no caso de Portugal, a MLGTS) – em 

particular, no âmbito dos Grupos de Prática de Agribusiness, de Litigation, Arbitration 

and Dispute Resolution e de Product Liability and Product Safety 

 
Set 2013 Oradora na reunião europeia conjunta dos Grupos de Prática de Litigation, Arbitration 

and Dispute Resolution e de Product Liability and Product Safety da LEX MUNDI, sob 

o tema “Overview and Recent Developments in Litigation and Arbitration and in 

Product Liability and Safety in Portugal” 

 

 

FORMAÇÃO ACADÉMICA 

2006 

2008 

 

2012 

 

 

 

2013-
2014 

 

2016 

Licenciatura em Direito (Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa) 

Curso de Pós-Graduação em Direito da Sociedade de Informação (Faculdade de Direito 

de Lisboa / Associação Portuguesa de Direito Intelectual) 

Curso de Atualização em Arbitragem (Faculdade de Direito da Universidade Nova de 

Lisboa) 

Curso de Mediação Comercial & “Mediation Advocacy” (Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de Lisboa, Convirgente, Laboratório de Resolução Alternativa de 

Conflitos e Centro Comercial de Arbitragem), tendo como formador Jeremy Lack 

Online Mediation Clinics (Convirgente / Instituto de Certificação e Formação de 

Mediadores Lusófonos) 

Curso de dupla certificação como mediadora, em Mediação Privada e Mediação 

Pública (Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos / Centro de 

Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa) 

 

 

PUBLICAÇÕES   

• SOARES DAVID, Mariana (2020). “A necessidade e admissibilidade da mediação administrativa”, 

em Mediação e Arbitragem com a Administração Pública, Almedina Brasil. 

• SOARES DAVID, Mariana (2018). “UNCITRAL aposta na Mediação Internacional” – disponível 

em https://lisbonarbitration.mlgts.pt/pt/artigos/uncitral-aposta-na-mediacao-internacional/79/.  

https://lisbonarbitration.mlgts.pt/pt/artigos/uncitral-aposta-na-mediacao-internacional/79/


• SOARES DAVID, Mariana (2018). “A Mediação Privada em Portugal: que futuro?” – Revista da 

Ordem dos Advogados, Ano III.IV – 2017, Lisboa (no prelo). 

• SOARES DAVID, Mariana (2018). “Private Mediation in Portugal: What future? A comparative law 

analysis, applied to the Portuguese reality” – 2016-07 – International Mediation Institute, 

https://www.imimediation.org/tools-and-resources/resources/reading-materials/.   

• SOARES DAVID, Mariana (2016). “Os poderes do tribunal arbitral em matéria de prova, no âmbito 

da actual lei de arbitragem voluntária”, Revista Internacional de Arbitragem e Conciliação – Ano 

IX – 2016 – Almedina, pp. 57 a 85.   

• SOARES DAVID, Mariana (2011). “A aplicação analógica do regime jurídico da cessação do 

Contrato de Agência aos Contratos de Concessão Comercial: tradição ou verdadeira analogia?” 

Revista da Ordem dos Advogados, Ano 71, III, Lisboa, Jul.-Set. 2011, pp. 885-908.  

• SOARES DAVID, Mariana (2006). “A resolução de litígios no contexto da Internet”. Themis, 

Revista da Faculdade de Direito da UNL, Ano VII, n.º 12, 2006, pp. 149-185.  

• Várias publicações dispersas e periódicas, designadamente sobre métodos de ADR, distribuição 

comercial, produção e comercialização de produtos vitivinícolas, segurança dos produtos e 

product liability (http://www.mlgts.pt/pub_search.php?filter_lawyer=245).   

  

 

 

LÍNGUAS 

Português, Inglês, Francês e Espanhol. 
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